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1. Zamestnanosť – 
služby

Cieľom prvej kapitoly je pochopenie vzťahu problematiky nezamestanosti, cieľovej skupiny so-
ciálne vylúčených a služieb, ktoré sú efektívne práve v tejto oblasti.

1.1 .  ÚVOD
Organizácia Človek v ohrození poskytuje svoje služby v piatich vylúčených rómskych komunitách 
(Roškovce, Kojatice, Petrovany, Sveržov a Plavecký Štvrtok) prostredníctvom komunitných cen-
tier, ktoré zabezpečujú komplexné sociálne služby podľa Zákona o sociálnych službách 448/2008 
Z. z. Komunitné centrá pracujú so všetkými vekovými kategóriami klientov a pre dospelých po-
skytujú podobne ako iné komunitné centrá nasledovné aktivity: základné sociálne poradenstvo, 
ochrana práv a právom chránených záujmov, špecializované sociálne poradenstvo, pracovné 
poradenstvo, finančná gramotnosť a oddlžovanie, záujmové a preventívne aktivity.

Vďaka zapojeniu organizácie do medzinárodných projektov zameraných na podporu zamest-
návania sociálne vylúčených skupín obyvateľstva sa väčší dôraz kladie práve na problematiku 
zamestnávania marginalizovaných Rómov, pričom táto metodika čerpá zo skúseností materskej 
organizácie Člověk v tísni v Českej republike, rovnako ako zo skúseností nadobudnutých pri po-
skytovaní pracovného poradenstva a pri spolupráci so zamestnávateľmi na Slovensku.

1.2.  PROBLEMATIKA ZAMESTNANOSTI V KONTEXTE SOCIÁLNEHO 
VYLÚČENIA

Nezamestnanosť je významný spoločenský fenomén, ktorým sa zaoberajú rôzne spoločensko-
vedné disciplíny, predovšetkým ekonómia a sociológia. V nasledujúcom texte sa však zameriame 
na špecifický pohľad na nezamestnanosť, a  to v  kontexte problematiky sociálneho vylúčenia. 
Všeobecne sa mierou nezamestnanosti rozumie miera evidovanej nezamestnanosti, ktorá vy-
jadruje podiel uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úrade práce k počtu legálne zamest-
naných a týchto uchádzačov:

miera nezamestnanosti
= 

uchádzači v evidencii ÚP/uchádzači v evidencii ÚP + legálne pracujúci

Ľudia, ktorí z rôznych dôvodov vôbec nepracujú a zároveň nie sú evidovaní na úrade práce, sa 
v takto registrovanej nezamestnanosti vôbec neobjavia. Podobne ako tí, ktorí pracujú nelegálne 
(načierno) a tiež nie sú v evidencii ÚP. Naopak tí, ktorí pracujú načierno a sú zároveň v evidencii 
ÚP ako uchádzači o zamestnanie, sa vo výsledku objavia ako nezamestnaní. Pritom práca „na-
čierno“ je zvlášť medzi ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením veľmi rozšírená. Využívanie tohto 
inštitútu je výhodné ako pre zamestnávateľov, tak aj pre zamestnancov (klientov). Faktory, ktoré 
deformujú legálny trh práce, sú uvedené v nasledovnej schéme:
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Schéma 1: Faktory vedúce k nelegálnemu zamestnávaniu

Práca
na čierno

Klient

Šršia rodina Predsudky

Zákonník
práce

Vysoké
odvody

Nízka
kvali�kácia

Zadĺženosť

Kriminalita

FAKTORY NA STRANE KLIENTA
Širšia rodina a solidárne siete – širšie rodiny sú charakteristické dominujúcim kolektívnym po-
ňatím sociálnych vzťahov a noriem nad rolou jednotlivca, jeho zámerov, rozhodnutí a zodpoved-
nosti. Tento rodinný kolektivizmus je jednou z hlavných charakteristík, ktoré odlišujú sociokultúrne 
prostredie slovenských rómskych rodín od prostredia väčšinového. Práve svojimi kolektívnymi 
nárokmi na každého člena rodiny je znižovaná motivácia k dlhodobému zamestnaniu, ktoré by 
mohlo viesť ku kumulácii zisku a následnej stabilizácii života jednotlivca. Pracujúci, ktorý je sú-
časťou solidárnej siete širšej rodiny, totiž nemá kontrolu nad významnou časťou svojho príjmu. 
Nemôže rozhodnúť, či ho použije na vlastnú spotrebu alebo investície, či spotrebu a investície 
svojej nukleárnej rodiny (partnera a deti). Kultúrne zakotvená hodnota zdieľania prostriedkov 
v širšej rodine ho núti výnos z práce zdieľať (formou darov alebo často nenávratných pôžičiek) 
s ďalšími príbuznými, ktorí sú na tom momentálne materiálne horšie. Vedomie povinnej solidarity 
tak podväzuje motiváciu zvyšovať príjem prácou, pretože zatiaľ čo prácu vykonáva jedinec sám, 
jej výsledky musí zdieľať so širšou rodinou. Výpomoc medzi príbuznými pritom nemusí znamenať 
transfery hotovosti. Časté je požičiavanie alebo darovanie jedla alebo času, napríklad formou 
starostlivosti o deti. Darovaný čas potom darujúci nemôže využiť na zarábanie peňazí. Tohto 
nemotivujúceho faktora si pritom účastníci siete vôbec nemusia byť vedomí, pretože je priro-
dzenou časťou ich kultúry.

Zadĺženosť – obava z exekúcií príjmu, ktorá by bola uvalená na legálny príjem, vedie zadlžených 
ľudí k rôznym alternatívnym spôsobom zárobku – predovšetkým k práci načierno. Nepriznaný 
príjem nemôže byť exekuovaný. Rovnaký účinok má povinnosť platiť výživné, ktoré sa zvyšuje 
s oficiálnym príjmom vyživujúceho. 
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Nízka kvalifikácia – pracovný trh s nekvalifikovanými pozíciami je postavený na relatívne vysokej 
fluktuácii (väčšinou brigády formou dohôd) a neponúka ľuďom dlhodobú perspektívu a profesný 
rast, zároveň sú uchádzačom väčšinou ponúkané veľmi nízke mzdy.

Kriminalita – príležitostí pre ľudí, ktorí majú záznam v registri trestov, je málo a týmto ľuďom 
potom neostáva často nič iné, než pracovať nelegálne.

DOPLNKOVÉ FAKTORY 
Dávky – niektoré dávky sociálnej pomoci, a to predovšetkým dávky v hmotnej núdzi, sa odvíjajú 
od priznaného príjmu domácnosti alebo jednotlivca. Ten, kto pracuje načierno a príjem nepri-
znáva, môže poberať dávku, ako keby príjem nemal, keď však pracuje legálne, o časť príjmu 
z dávok príde. Teoreticky je toto konanie trestné, v praxi je však masívne praktizované bez reál-
neho rizika sankcií. 

Zdravotný stav – veľká časť potenciálnych klientov trpí nejakou dlhodobou chorobou, často 
v dôsledku bytových podmienok a životného štýlu; ide o chronické ochorenia dýchacích ciest, 
pohybového ústrojenstva atď. a  tieto neduhy často významne zužujú okruh prác, ktoré môžu 
klienti vykonávať.

Rodinná situácia, deti – klientky sú často obmedzené starostlivosťou o deti a vnúčatá, takže sa 
„nezmestia“ do pracovnej doby štandardných pracovných pomerov. Ženy aj muži sú často pod 
tlakom, aby zastávali práce a úlohy v domácnosti, ktoré im však znemožňujú nastúpiť do prá-
ce. Niekedy je to práve rodina, ktorá sa stavia proti vôli predovšetkým klientok – žien nastúpiť 
do práce.

FAKTORY NA STRANE ZAMESTNÁVATEĽA
Zákonník práce – vysoká ochrana zamestnanca vedie zamestnávateľov často k zamestnávaniu 
ľudí bez zmluvy, aby si uchovali dostatočnú flexibilitu vo vzťahu k podriadeným. 

Predsudky – obava zo zamestnávania ľudí, ktorí sú v spoločnosti objektami rôznych predsudkov 
(napr. Rómovia, a pod.) a ktorých legálne zamestnanie by mohlo znamenať pre zamestnávateľa 
neúmerné riziko, vedie k ich diskriminácii. Zamestnávatelia buď majú zlé skúsenosti s nespoľah-
livými a nedisciplinovanými pracovníkmi a ich výkon si spájajú s ich etnicitou, alebo len zdieľajú 
predsudky z počutia. Alebo sa musia prispôsobiť predsudkom konečného zákazníka, ktorý nech-
ce, alebo o ktorom zamestnávateľ predpokladá, že by nechcel, aby sa na poskytovanej službe 
podieľali napríklad rómski zamestnanci (to je prípad upratovacích firiem, reštaurácií, cukrární). 

Vysoké odvody – štát vysokými odvodmi na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré majú povinnosť 
zamestnávatelia platiť za každého zamestnanca, významnou mierou posilňuje inštitút nelegálne-
ho zamestnávania.

Diskriminácia ako príčina nezamestnanosti ľudí ohrozených sociálnym vylúčením je len čiastoč-
ným motívom a zároveň diskriminačné správanie niektorých zamestnávateľov je podmienené 
nesprávne nastaveným legislatívnym prostredím, ktoré zamestnávateľom kladie príliš mnoho 
povinností a finančných a administratívnych bremien, a pritom priznáva nedostatočné práva 
v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.
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1.3.  SPROSTREDKOVANIE X MANAŽMENT PRACOVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ
K  voľbe vhodnej stratégie zameranej na  pomoc klientom ohrozeným sociálnym vylúčením je 
potrebné najprv analyzovať reálny dopyt klientov po legálnom zamestnaní spoločne s ponukou 
legálnych pracovných príležitostí zo strany zamestnávateľov. Práve na základe takej analýzy je 
možné tvoriť vhodnú stratégiu. Výsledkom môžu byť nasledujúce všeobecné zistenia:

Dopyt klientov >> ponuka zamestnávateľov = manažment pracovných príležitostí
Dopyt klientov = ponuka zamestnávateľov = manažment/sprostredkovanie
Dopyt klientov << ponuka zamestnávateľov = sprostredkovanie
(>>... výrazne väčší/menší, =... podobný)

Schéma 2: Rola pracovného poradcu medzi sprostredkovaním a manažmentom pracovných 
príležitostí:

Sprostredkovanie Manažment pracovných
príležitosti

Rola PP

Vyššie popísané vzťahy predstavujú len veľmi hrubú charakteristiku, avšak vyvíjať aktivity s cie-
ľom tvorby ďalších pracovných príležitostí, keď neexistuje na druhej strane záujem (dopyt) zo 
strany klientov, by bolo plytvaním energie a finančných prostriedkov. V tomto kontexte sa ďalej 
zameriame na  službu pracovného poradenstva – sprostredkovanie, ktorá je viac postavená 
na priamej práci s klientmi, zatiaľ čo manažment pracovných príležitostí má ťažisko v systémo-
vej práci so zamestnávateľmi a v tvorbe koncepčných stratégií. V praxi sa ukazuje, že pomer me-
dzi ponukou pracovných miest a dopytom zo strany klientov sa dá spoľahlivo zistiť len cielenou 
prácou v teréne. Makroekonomické dáta, hoci s miestnym zameraním, nie sú dostatočne citlivé, 
aby sa z nich dal tento pomer vopred spoľahlivo odhadnúť. 

Táto metodika vychádza zo skúseností pracovného poradenstva v Českej republike v siedmich 
miestach rôznej veľkosti a  s  rôznou lokálnou štruktúrou pracovného trhu, vrátane veľkých sí-
del ako Praha a Plzeň, a zo skúseností pracovného poradenstva zo Slovenska z dvoch lokalít. 
Ani v jednom meste však nenastala prvá eventualita, ktorá by umožňovala sústrediť sa na ma-
nažment pracovných príležitostí, pretože všade pôsobia významné bloky na strane dopytu klien-
tov po trvalom zamestnaní. Aj keby sa poradcovi podarilo zaistiť manažmentom väčšiu ponuku 
pracovných miest, nebude mať väčšie počty klientov, ktorí by mohli ponuku využiť, a zamestnáva-
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teľom tak prosto nie je možné sľúbiť dodanie pracovníkov v počtoch, ktoré by boli pre nich zaují-
mavé. Veľké spoločnosti si obvykle zaisťujú nekvalifikovanú pracovnú silu ako subdodávky od pra-
covných agentúr, ktorým poradca v spoľahlivosti a rýchlosti „dodávky“ nemôže konkurovať. 

1 .3.1 .  PROGRAM PODPOROVANÉHO ZAMESTNÁVANIA
Organizácia Človek v  ohrození realizovala vo vylúčených komunitách regiónu Spiš v  rokoch 
2017 – 2020 program podporovaného zamestnávania v spolupráci s firmou Stiga Slovakia, kto-
rá pôsobí v priemyselnom parku Poprad Matejovce, kde vyrába kosačky na trávu. Stiga Slovakia 
je sezónnym zamestnávateľom, ktorý dlhodobo zápasil s  nedostatkom pracovnej sily, a  hoci 
pomer rómskych zamestnancov vo výrobe neustále narastal, zamestnávateľ nebol schopný rie-
šiť problémové situácie, ktoré pri zamestnávaní Rómov vznikali a dlhodobo bojoval s vysokou 
fluktuáciou a práceneschopnosťou zamestnancov. 

Na základe vzájomných rokovaní spustili Stiga a ČvO pilotný program zamestnávania klientov 
pracovného poradenstva vo väčšom meradle. Počas troch sezón spolupráce sa v Stige zamest-
nalo viac ako 50 klientov pracovného poradenstva a Stiga za dodaných zamestnancov platila 
organizácii Človek v ohrození dohodnutú províziu. Klienti boli pripravovaní na požiadavky pra-
covnej pozície operátor vo výrobe, boli sprevádzaní na vstupné pohovory a lekárske prehliadky 
a  podpora im bola poskytovaná aj po  nástupe do  zamestnania. Podmienkou účasti klientov 
v programe bolo riešenie exekúcií a nastavenie splátkových kalendárov, aby bol príjem zo za-
mestnania pre klienta motivujúci a aby exekútor nestiahol zo mzdy neprimerane vysokú čiastku. 

Neexistencia verejnej dopravy z  vylúčených lokalít do  priemyselného parku prinútila klientov 
k väčšej finančnej disciplíne, z usporených peňazí si kúpili ojazdené vozidlá a skladali sa na vý-
davky spojené s dopravou do práce. Toto riešenie však nie je dlhodobo udržateľné vzhľadom 
na zlý technický stav zakúpených vozidiel a špekulácie klientov s prispievaním na dopravu. Niek-
torí zamestnávatelia našli vlastné riešenia dopravy zamestnancov do práce vo forme zberných 
autobusov, pre niektorých zamestnávateľov je však táto forma finančne príliš náročná a majú 
zamestnancov z viacerých vzdialenejších lokalít, a preto uprednostnia zamestnancov, ktorí sú 
schopní dopraviť sa bez asistencie, prípadne im prispievajú na dopravu.

Foto: Exkurzia
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1.3.  CIELE PRACOVNÉHO PORADENSTVA
 + Pomôcť klientovi získať dlhodobé legálne zamestnanie, zodpovedajúce jeho možnostiam.
 + Pomôcť klientovi získať časovo obmedzenú legálnu prácu, ktorá mu dovolí stabilizovať alebo 

prechodne navýšiť príjem.
 + Pomôcť klientovi získať časovo obmedzenú legálnu prácu, prax alebo dobrovoľnú prácu, 

ktorá zvýši jeho pracovný potenciál (znovuzískanie pracovných návykov a režimu, získanie 
pracovných skúseností).

 + Pomôcť klientovi podľa jeho schopností a možností získať lepšiu prácu (lepšie platenú, kva-
lifikovanejšiu).

 + Pomôcť klientovi prekonávať prekážky, ktoré mu bránia legálne pracovať alebo znižujú jeho 
motiváciu pre legálnu prácu (psychologické dôsledky dlhodobej nezamestnanosti - nízke 
sebavedomie, úzkosť zo zmeny, rodinná situácia, dlhy).

 + Pomôcť klientovi získavať zručnosti, ktoré potrebuje na získanie zamestnania (hľadanie prá-
ce, odpoveď na inzerát, telefonický kontakt so zamestnávateľom, sebaprezentácia, zostave-
nie životopisu, pohovor).

 + Pomôcť klientovi s administratívnymi úkonmi súvisiacimi s nástupom do zamestnania (regis-
trácia na úrade práce, pracovná zmluva).

 + Pomôcť klientovi zvyšovať kvalifikáciu (rekvalifikačné a iné kurzy, prax, vyučenie, práca s PC).
 + Sprostredkovať klientovi ďalšie služby, ktoré môžu zlepšiť jeho situáciu a pomôcť mu pri hľa-

daní zamestnania (terénna sociálna práca, psychoterapia, pracovné kluby a pod.).
 + Pomôcť klientovi pri kontakte a vyjednávaní so zamestnávateľom.
 + Poskytnúť klientovi poradenstvo v pracovno-právnej oblasti, pomôcť mu hájiť jeho práva, 

pokiaľ sú porušované.
 + Asistovať klientovi, aby si udržal získané zamestnanie, pomôcť mu prekonať ťažkosti, ktoré 

môžu po nástupe do práce nastať, pomáhať klientovi s bezproblémovou komunikáciou so 
zamestnávateľom.

 + Asistovať zamestnávateľovi v  kontakte s  klientom, pokiaľ o  to má zamestnávateľ záujem 
a klient s tým súhlasí.
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2. Priama práca 
s klientmi – 
sprostredkovanie

Služba pracovného poradenstva je postavená primárne na priamej práci s klientmi, pričom je 
pri poskytovaní služby dôležité klásť veľký dôraz na flexibilitu a terénny charakter. Práve terén-
nym charakterom je služba špecifická a klientovi prináša pridanú hodnotu oproti veľkému množ-
stvu iných pracovných agentúr, ktoré dnes na pracovnom trhu pôsobia. Služba pracovného po-
radenstva pri dodržaní tohto charakteru predstavuje oprávnený prostriedok na ceste k vyššej 
legálnej zamestnanosti osôb ohrozených sociálnym vylúčením. 

Zamestnávatelia, sprostredkovatelia ÚP a ďalší sú dôležitými partnermi pracovného poradcu 
v lokalite a snaha pomôcť klientovi by nemala ohroziť korektné vzťahy s týmito partnermi. Jed-
notlivé fázy spolupráce s klientom sú znázornené v schéme č. 3.:

Schéma 3: Fázy spolupráce klienta a pracovného poradcu:

Lokalita

Pracovná dráha klienta

A B C D

Zamestnávateľ

A – Nadviazanie spolupráce s klientom
Pracovný poradca začína spolupracovať s klientom na základe dopytu zo strany klienta. Tento 
dopyt je ale možné a často potrebné aktívne podporiť, napríklad častou prítomnosťou pracov-
ného poradcu priamo v lokalite alebo medzi potenciálnymi klientmi, nasmerovaním rozhovoru 
s klientmi TSP na tému práce a pod. Po vstupnom rozhovore o možnostiach, pracovnej minulosti 
a predstavách klienta je s klientom vytvorená zákazka na sprostredkovanie zamestnania.

B – Uzatvorenie pracovnej zmluvy
Uzatvorením písomnej pracovnej zmluvy je zavŕšená prvá fáza práce s klientom, počas ktorej už 
poradca podniká ďalšie podporné kroky (pomoc s výberom a vyhľadávaním ponúk zamestnania, 



posilňovanie komunikačných schopností, motivačná práca s klientom a  jeho rodinou, ale tiež 
napríklad získanie výpisu z registra trestov, výmaz z registra a pod.). Vo chvíli, keď je s klientom 
podpísaná zmluva, ponúka pracovný poradca klientovi možnosť asistencie na dobu trvania zá-
konom stanovenej skúšobnej lehoty alebo aj dlhšie.

C – Asistencia
V prípade záujmu klienta pracovný poradca poskytuje asistenciu počas trvania skúšobnej lehoty 
alebo aj po jej uplynutí. O tejto asistencii, pokiaľ s tým klient súhlasí, poradca informuje zamest-
návateľa, ktorý tak v prípade výnimočných situácií (nezhôd s klientom, straty kontaktu s klientom 
a pod.) môže kontaktovať pracovného poradcu a požiadať o asistenciu. Podobne aj klient sa 
na pracovného poradcu obracia s rôznymi otázkami a problémami.

V praxi je nutné sa pripraviť na to, že väčšina klientov o asistenciu nemá záujem. Vo chvíli, keď 
získajú zamestnanie, službu väčšinou opúšťajú. Poradca sa často dozvie o ďalšej kariére klienta 
len vďaka kontaktu klienta s TSP alebo od iných klientov či obyvateľov lokality. Pokiaľ chce po-
radca udržiavať prehľad o ďalšej pracovnej dráhe klienta, o tom, či si zamestnanie udržal, musí 
v typickom prípade klienta sám vyhľadať, čo znamená istú investíciu v podobe pracovného času. 
Ide tiež o záležitosť hraníc, poradca by sa nemal dostať do situácie, keď klienta „otravuje“. Pokiaľ 
tomu predošlé nastavenie v spolupráci s klientom nebráni, je oprávnené a účelné, aby poradca 
klienta aktívne vyhľadal a zaujímal sa o jeho súčasnú situáciu, prípadne, ak je to potrebné, po-
núkol klientovi aktívne svoje ďalšie služby.

D – Vypovedanie zmluvy
V prípade, že dôjde z akéhokoľvek dôvodu k ukončeniu pracovnoprávneho vzťahu, ponúkajú pra-
covní poradcovia zamestnávateľom pomoc s formálnym ukončením tohto vzťahu. Zvlášť v prí-
padoch, ak zamestnanec nepoužíva žiadny štandardný komunikačný kanál (telefón, email atď.) 
a nie je zastihnuteľný ani na adrese trvalého bydliska, môže sa toto formálne ukončenie značne 
naťahovať a práve pracovný poradca, vďaka terénnej práci, ktorú prevádza, má väčšiu možnosť 
zamestnanca kontaktovať. Táto služba nie je primárne určená klientom, ale práve táto ponuka 
je pre väčšinu zamestnávateľov najzaujímavejším produktom, ktorý môže pracovný poradca 
ponúknuť, a tým si získať dôveru zamestnávateľa.

Pokiaľ je poradca v kontakte so zamestnávateľom, je potrebné ponúkať asistenciu citlivo a po zre-
lej úvahe. Kontaktná osoba na strane zamestnávateľa (typický personalista, pracovník HR od-
delenia) nemusí mať pochopenie pre charakter služby a  špecifiká klientov. Všeobecne majú 
zamestnávatelia väčšie pochopenie pre pracovné poradenstvo tam, kde je neuspokojený ich 
(rastúci) dopyt po pracovnej sile, a nemôžu si teda „vyberať“. Tam, kde je potenciálnych pracov-
níkov dostatok, môže asistencia poradcu signalizovať „problémovosť“ uchádzača, zafungovať 
ako negatívne kritérium výberu, a tým klienta znevýhodniť.

2.1.  LOKALITA
Pojem lokalita predstavuje v kontexte pracovného poradenstva modelovú kategóriu, ktorá sa 
líši podľa sídla, ktorého je súčasťou. Pracovné poradenstvo je poskytované v rámci celého sídla. 
Všeobecne sa dá kategória lokalita charakterizovať ako miesto s vyšším výskytom potenciálnych 
klientov služby od jednotlivých domov cez zhluky viacerých domov, ktoré tvoria ulicu až po celé 
štvrte tvorené aj desiatkami budov. 
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V rámci lokality je väčšinou klient súčasťou širšej rodinnej siete, ktorá svojimi kolektívnymi ná-
rokmi na úspech jedinca, predstavuje významný demotivačný faktor v procese zamestnávania. 
V prostredí často vynucovanej solidarity sú potlačené individuálne ašpirácie klientov a tí nie sú 
motivovaní kumulovať zisk. Mzda, ktorú potom klient donesie domov, sa rýchlo rozpustí v rámci 
širšej rodiny. Výsledkom je situácia, že čím viac finančných prostriedkov sa minie hneď po ich ob-
držaní, tým viac ich zostane tomu, kto ich zarobil. Práve tlak na kolektívnu solidaritu predstavuje 
jednu zo základných odlišností, ktorou sa vyznačujú rómski klienti zo sociálne vylúčených lokalít. 
Iní klienti, ktorí sú tiež ohrození sociálnym vylúčením, ale nie sú súčasťou týchto rodinných sietí, 
sú v procese zamestnávania v dlhodobejšej perspektíve úspešnejší.

Na  druhej strane zďaleka nie všetci rómski klienti sú obklopení solidárnou rodinnou sieťou 
a u mnohých budú ich blízki v užšej rodine (partner/ka, rodičia) tými, ktorí budú klienta mo-
tivovať (niekedy tlačiť) k tomu, aby si zamestnanie zháňal, čo je pozitívna motivácia, ktorá ale 
pochopiteľne nemusí byť dostatočná.

2.2.  CIEĽOVÁ SKUPINA
Služba by nemala byť odopretá nikomu, kto o ňu aktívne prejaví záujem, ale v niektorých prípa-
doch je dobré uchádzačovi ponúknuť vhodnejšiu službu, ktorú poskytuje iná organizácia. Primár-
ne je služba zameraná na ľudí ohrozených sociálnym vylúčením, na osoby so zníženou schop-
nosťou orientácie v zložitom inštitucionálnom prostredí, ktoré potrebujú individuálny a flexibilný 
prístup zo strany pomáhajúcej organizácie. Najvýznamnejšie cieľové skupiny spĺňajúce vyššie 
uvedené charakteristiky sú sociálne vylúčení Rómovia, osoby opúšťajúce výkon trestu, mladiství 
a mladí dospelí končiaci ústavnú výchovu a inak sociálne znevýhodnené osoby. Cesta na legálny 
pracovný trh je však náročná a vyžaduje značnú motiváciu na strane klienta, a tak zďaleka nie 
všetci, ktorí spĺňajú vyššie uvedenú charakteristiku, sú vhodnými adeptmi na poskytnutie služby 
pracovného poradenstva.

2.3.  KLIENT
Dnešný pracovný trh poskytuje množstvo príležitostí aj ľuďom, ktorí sú nositeľmi rôznych znevý-
hodnení, alebo bývajú objektom predsudkov a zároveň sú bez kvalifikácie (typicky absolvovali, 
alebo dokonca nedokončili iba základnú alebo špeciálnu školu). Tieto pracovné ponuky však 
málokedy prinášajú dlhodobú perspektívu rastu a naplnenia, väčšinou ide o nízkokvalifikované 
pracovné pozície. Tieto pozície sa vyznačujú vysokou fluktuáciou a nízkym finančným ohodnote-
ním a takáto práca je obvykle ponúkaná na krátkodobé úväzky a za veľmi nízke mzdy na úrovni 
mzdy minimálnej. Tento stav je sprevádzaný fungujúcim inštitútom práce „načierno“, a  tak je 
práve motivácia klienta získať legálne zamestnanie kľúčovým faktorom. 

Motivovaných klientov je však málo, a preto je niekedy užitočné motiváciu klientov cielene po-
vzbudzovať a  vyvolávať. Musíme si však byť vedomí toho, že takto vyvolaná motivácia môže 
rýchlo opadnúť a doterajšia spolupráca s klientom nepovedie k pôvodne vytýčenému cieľu, aj 
keď môže priniesť iné pozitívne výsledky napríklad v tom zmysle, že klient získa nové zručnosti 
alebo informácie, ktoré využije neskôr. Častým rizikom je nepravá motivácia klientov, ktorá môže 
často pôsobiť veľmi vierohodne, ale k úspechu nevedie. 

2.4.  VSTUP DO LOKALITY,  ZÍSKAVANIE A PREBERANIE KLIENTOV OD TSP
Vzhľadom na skutočnosť, že pobyt v  lokalite nie je podmienkou spolupráce, je názov kapitoly 
čiastočne zavádzajúci. Kontakt pracovného poradcu s potenciálnym klientom môže vychádzať 
z  iniciatívy klienta i  pracovného poradcu. Pracovný poradca môže byť kontaktovaný priamo 
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v kancelárii alebo v lokalite pri spolupráci s iným klientom. Iniciatíva pracovného poradcu sa re-
alizuje predovšetkým v lokalite, kde na základe odporučenia tretej osoby poradca priamo osloví 
potenciálneho klienta s ponukou spolupráce. 

Je účelné vnímať službu pracovného poradenstva ako určenú pre klientov z celého mesta alebo 
aj mikroregiónu, vo veľkom meste potom z mestskej časti alebo zo skupiny mestských častí. Zá-
ujem o službu nie je v cieľovej skupine nikdy taký veľký, aby pri práci v jedinej lokalite bola služba 
efektívne využitá. 

Z  rovnakého dôvodu nemá zmysel klásť obmedzenia na  spôsob, akým je medzi poradcom 
a klientom nadväzovaný kontakt. Poradca prichádza do kontaktu s novým klientom tak, že službu 
PP klientovi odporučí iný pracovník organizácie, typicky TSP či iný klient, alebo poradca klienta 
stretne pri práci v lokalite, alebo nový klient osloví poradcu pri jeho práci s iným klientom, príde 
do kancelárie a pod. 

Aby bola kapacita poradcu optimálne využitá, je potrebné zaistiť čo najširšiu informovanosť 
o službe. Je účelné v inštitúciách, kam klienti dochádzajú (sociálny odbor, úrad práce), informo-
vať o službe pracovného poradenstva personál, prípadne sa dohovoriť na tom, že pracovníci 
inštitúcií na našu službu upozornia tých svojich klientov, ktorí by ju mohli využiť. Malé letáčiky, 
ktoré stručne a zrozumiteľne službu predstavujú, s kontaktom na poradcu a kanceláriu, môžu 
upozorniť na službu tých klientov, ktorí sú zvyknutí venovať pozornosť písanému slovu. Podobný 
efekt má inzercia v médiách v podobe článku alebo reportáže o službe.

Dôležitá je existencia funkčnej väzby medzi rôznymi službami, ktoré sú klientovi ponúkané - os-
tatní pracovníci musia byť dobre oboznámení s tým, čo robí ich kolega, pre akých klientov sú 
jeho služby určené, čo od nich môže očakávať a za akých podmienok. Eventuálne predanie klien-
ta by mali spolupracujúci členovia tímu prediskutovať, prípadne sa dohodnúť na zdieľaní spisu 
(zdieľanie klienta v ARUM databáze). Terénni sociálni pracovníci musia mať ku kolegovi, pracov-
nému poradcovi, dôveru a naopak, musia chcieť predávať si klientov a zdieľať o nich informácie 
(samozrejme v medziach etického štandardu) a  koordinovať spoluprácu s  klientom. Vedenie 
tímu musí zaistiť efektívnu spoluprácu v tíme a kvalitnú prípadovú supervíziu komplikovaných 
prípadov. Kvalita spolupráce v tíme je jedným z najdôležitejších, ak nie vôbec najdôležitejší faktor 
úspešnosti služby pracovného poradenstva.

Rozhodne neplatí, že ak klient vysloví zámer získať zamestnanie, bude možné s ním konštruktív-
ne pracovať na tomto cieli. Takto prejavená objednávka môže byť produktom nepravej motivá-
cie klienta. A pretože TSP pracujú s klientmi na iných typoch zákaziek, tiež predpoklad TSP, že 
s klientom bude možné na získaní zamestnania produktívne pracovať, môže byť nadhodnotený.

U klientov, u ktorých to prichádza do úvahy, je dôležité poznať ich prirodzené prostredie. Na ten-
to účel sa dá ponúknuť klientovi schôdzka doma. V klientovej situácii totiž v typickom prípade hrá 
kľúčovú úlohu rodinná situácia, ktorú poradca samozrejme nemôže do hĺbky skúmať, ale môže 
postrehnúť jej dôležité aspekty pri návšteve u klienta doma. Schôdzka v klientovom prirodzenom 
prostredí môže dať užitočné vodidlo pre odhad klientovej motivácie a pre prácu s ňou. Všeobec-
ne je terénny charakter služby veľmi podstatným parametrom, ktorý túto službu odlišuje od veľ-
kého množstva pracovných agentúr zameraných na sprostredkovanie práce realizovanej v kan-
celárii, často v izolácii od reality klienta. Treba však zdôrazniť, že práve práca v teréne posilňuje 
nízkoprahový charakter tejto služby.
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Na druhej strane vo chvíli, keď dôjde napríklad k výberu z inzerátu alebo zostavovaniu životo-
pisu, je práca v kancelárii podstatne efektívnejšia. U klienta doma v typickom prípade nebude 
na takú prácu pokoj, o pripojení na internet, PC alebo telefóne nehovoriac. Niektorí poradcovia 
tiež považujú za dobré otestovať klientovu motiváciu práve tým, že klienta na ďalšie schôdzky 
pozývajú do kancelárie. Klient, ktorý nie je ochotný sa tam dostaviť, sa bude ťažko deň čo deň 
dostavovať na pracovisko. Pre optimálne vedenú spoluprácu je teda užitočné vhodne kombino-
vať návštevu u klienta doma a prácu v kancelárii.

2.5.  HRANICE A PRIRODZENOSŤ
Rozpoznanie a udržanie určitých hraníc pri práci s klientom je dôležité pre poskytovanie pro-
fesionálnej služby. Vymenovávanie a  slepé dodržiavanie všetkých podrobností by však bolo 
rovnako neprofesionálne ako nedodržiavanie pravidiel žiadnych. Vzhľadom na skutočnosť, že 
realita klientov je často veľmi zložitá a rôznorodá, je vhodné vytýčenie základných mantinelov, 
rámcových pravidiel. V konkrétnej spolupráci s klientom je potrebné spoliehať sa na doterajšiu 
skúsenosť, na profesionálnu intuíciu a každou spoluprácou s klientmi si svoje skúsenosti rozši-
rovať. Spočiatku je dôležité aj malé pochybnosti konzultovať so svojimi skúsenejšími kolegami, 
ktorí podobnú situáciu už pravdepodobne niekedy riešili, alebo so supervidujúcim pracovníkom 
(vedúcim, supervízorom). Vždy by však mal byť kladený dôraz na individuálny a flexibilný prístup, 
na záujem klienta a na citlivosť k prostrediu, z ktorého klient pochádza a v ktorom žije.

2.6.  METÓDY A TECHNIKY
Definovať univerzálne platné metódy práce nie je zámerom tejto kapitoly, skôr ide o predstave-
nie základných postupov, ktoré sú zároveň zaradené v obvyklej časovej postupnosti, v akej môžu 
byť aplikované pri reálnej práci s klientmi.

Foto: Poradenstvo

2.6.1 .  MOTIVÁCIA KLIENTA
Najdôležitejším predpokladom úspešnej spolupráce medzi pracovným poradcom a klientom je 
dostatočná motivácia klienta. Táto motivácia nemusí byť na  prvý dojem zjavná a  jej vhodný 
odhad môže významne zefektívniť spoluprácu. Mnoho klientov nedokáže identifikovať problém, 
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na základe ktorého by vyvinuli aktivitu na nájdenie zamestnania. Dôležitá je podpora a rozvíja-
nie samotnej motivácie tak, aby klientovi pomohla k prekonaniu ťažkostí spojených so vstupom 
na legálny pracovný trh. Motiváciu je teda možné podporovať, nie však klientovi vnucovať! V prí-
pade, že klienta presviedčame o jeho potrebe „ísť pracovať“ proti jeho vôli, a v rozpore s tým, 
čo si on sám dobre uvedomuje (napríklad, že prácou načierno si zarobí viac a to je to, čo je pre 
neho rozhodujúce), zvyšujeme riziko, že spolupráca vo svojom dôsledku nebude úspešná a len 
povedie k narastaniu frustrácie pracovného poradcu z vlastného neúspechu. 

Riziko predstavuje častý výskyt nepravej motivácie. V tomto prípade potenciálni klienti neprichá-
dzajú s objednávkou pomoci so sprostredkovaním zamestnania na základe vlastného rozhodnu-
tia, ale na základe rozhodnutia niekoho iného (napr. rodičia, kurátor a pod.). Najčastejšie zdroje 
takej nepravej motivácie sa dajú charakterizovať takto:

Nátlak rodičov – zdrojom nepravej motivácie sú rodičia uchádzača, ktorí na neho z rôznych dô-
vodov (najčastejšie finančných) vyvíjajú nátlak, aby si našiel prácu. Pokiaľ sa odohráva kontakt 
doma, je potrebné vypočuť klienta aj mimo dosahu ostatných príbuzných a blízkych tak, aby 
klient mohol v amosfére dôvery prehovoriť o svojich motívoch skutočne slobodne.

Vyhovieť probačnému úradníkovi a iným úradníkom (napr. úradníčka z oddelenia hmotnej nú-
dze, tzv. aktivizačný plán) – klienti, ktorí prichádzajú z výkonu trestu, sú odkázaní na spoluprácu 
s rôznymi inštitúciami. Jednou z takých je aj probačná a mediačná služba. Probačný úradník je 
s klientom v relatívne pravidelnom kontakte a okrem iného sa snaží motivovať klienta k aktívne-
mu prístupu pri hľadaní zamestnania. V mnohých prípadoch sú klienti „naoko“ motivovaní v sna-
he úradníkovi vyhovieť a prichádzajú s objednávkou za pracovným poradcom. Samotný strach 
z návratu do výkonu trestu však na úspešné zamestnanie sa nestačí. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že identifikácia pravej motivácie u klienta, ktorý za vami prichádza 
s objednávkou, býva veľmi zložitou fázou, ktorá môže ovplyvniť celú budúcu spoluprácu. 

Motivácia klienta sa počas spolupráce väčšinou vyvíja, narastá a opadá, strieda sa. Často je 
motivácia a snaha výsledkom momentálnej núdze. Keď na klienta akútne tlačia platby alebo dlhy, 
snaží sa viac, a keď sa kríza nejako vyrieši alebo oddiali, môže klientova motivácia opadnúť.

Aj niektorí klienti, ktorí spočiatku nepôsobia príliš motivovane, sa neskôr „prebudia“, začnú byť 
aktívni, iniciatívni a berú spoluprácu zodpovedne. Iní sa naopak veľmi snažia zo začiatku, ale ne-
skôr spoluprácu vzdajú. Niektorí klienti sú v priebehu spolupráce pasívni, ale nakoniec do práce 
nastúpia, sú v nej spokojní a udržia sa v nej, zatiaľ čo iní pôsobia veľmi motivovane, ale po ná-
stupe do zamestnania skoro vychladnú.

Odhad klientovej motivácie teda nie je niečo, čo by poradca mohol jednoducho raz navždy „uza-
vrieť“. Vyššie uvedené riziká je dobré poznať a brať ich do úvahy, rozhodne to ale neznamená, 
že klient, ktorý chce vyhovieť rodičom alebo úradníkom verejnej správy, nemôže s poradcom 
úspešne pracovať na získaní zamestnania. 

Všeobecne je práca s klientovou motiváciou predovšetkým vecou skúsenosti, ktorá sa získava 
praxou, a má intuitívnu povahu. Čím viac skúseností poradca so svojimi klientmi získa, tým viac 
sa bude môcť na svoju intuíciu spoľahnúť.
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2.6.2.  PODROBNÁ PRACOVNÁ ANAMNÉZA
Nástrojom, ktorý môže ušetriť mnoho času a  energie, je vypracovanie podrobnej pracovnej 
anamnézy na začiatku spolupráce. Hoci si klient mnoho informácií už nemusí pamätať z dôvo-
du vysokého veku, spracovanie tejto anamnézy je nevyhnutnou súčasťou spolupráce. V takejto 
anamnéze by nemali chýbať informácie o vzdelaní (školy, kurzy), doterajšom zamestnaní (ča-
sové vymedzenie, pozícia, výška mzdy) a o zdravotných obmedzeniach, ktoré môžu mať vplyv 
na výkon práce. S takto vyplnenou anamnézou je potrebné pracovať s maximálnou opatrnosťou 
a podľa zákona na ochranu osobných údajov a etického štandardu organizácie, lebo obsahujú 
citlivé údaje o klientovi.

Najlepším nenásilným spôsobom ako pracovnú anamnézu získať, je zostaviť spoločne s klientom 
jeho životopis, ktorý bude klient vo väčšine prípadov potrebovať.

2.6.3.  ZOSTAVENIE ŽIVOTOPISU
Na základe informácií z pracovnej anamnézy je možné s klientom zostaviť životopis. Zostavenie 
životopisu by malo byť v ponuke služby pracovného poradcu, nemalo by však byť nevyhnutnou 
súčasťou prvotnej práce s klientom. Niektorí klienti životopis nepotrebujú, pretože buď nemajú 
žiadne pracovné skúsenosti, alebo sa podarí zamestnať ich bez predloženia tohto dokumentu. 
Na samotnom zostavení životopisu by sa mal podieľať aktívne aj klient. Poradca by mal pomáhať 
hlavne kladením vhodných otázok, a samozrejme, pokiaľ je to potrebné, so samotným zapiso-
vaním, pretože v súčasnosti je bežné, že životopisy sú napísané na PC. Spoločné zostavovanie 
životopisu je tiež nenásilná metóda, ako sa o klientovej pracovnej minulosti dozvedieť ešte viac, 
ako uviedol do osobnej anamnézy. Zostavovanie životopisu je vhodné používať aj ako nástroj 
testovania samostatnosti a schopností klienta. V tejto fáze nie je potrebné sa ponáhľať, ale skôr 
zamerať sa na zvyšovanie kompetencií klienta. 

V rámci procesu tvorby životopisu klientov s malými alebo žiadnymi predchádzajúcimi pracov-
nými skúsenosťami sa zameriavame na popis činností, ktoré klient vo svojom bežnom živote 
vykonáva a v životopise popisujeme najmä zručnosti, ktoré nadobudol neformálne.

2.6.4.  NÁCVIK PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ
Množstvo klientov má problém s  formálnym vystupovaním a  s  orientáciou v  bežnom inštitu-
cionálnom prostredí. Táto neznalosť je častokrát spôsobená malou skúsenosťou a  odlišným 
sociokultúrnym prostredím, z ktorého klienti pochádzajú. Problémom často bývajú tiež bežné 
zručnosti ako je telefonovanie, napísanie listu, komunikácia s personálom úradu, vystupovanie 
u zamestnávateľa a pod. Keď potom klient príde za zamestnávateľom v snahe uchádzať sa o po-
núknuté pracovné miesto, komunikačné problémy sa prejavia ako významná nevýhoda.

V niektorých prípadoch je vhodné klienta informovať o význame slušného vystupovania a upra-
venosti pri formálnom pohovore so zamestnávateľom. Nezabúdajte, že klient často zo svojho 
prirodzeného prostredia tieto znalosti nemá a môže vás nemilo prekvapiť, ak s ním idete na do-
hovorenú schôdzku, že príde neskoro alebo nedostatočne upravený, niekedy po požití alkoholu. 
Vo vzťahu s klientom je maximálne dôležité dbať na klientovu dôstojnosť, ale zároveň je potrebné 
vyvarovať sa základných chýb. Na možnosť týchto praktických nácvikov by mal byť klient upozor-
nený na začiatku spolupráce. 

Hovoríme tu zatiaľ o chýbajúcich tzv. „mäkkých alebo sociálnych zručnostiach“. V prípade, že 
klient nemá predchádzajúce pracovné skúsenosti, je dôležité hovoriť aj o nácviku tzv. „tvrdých 
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alebo manuálnych pracovných zručností“. Niektorí klienti nemajú skúsenosti s použitím bežných 
nástrojov a strojov a v prípade, že im chceme pomôcť zamestnať sa vo výrobe, je potrebné 
zamerať sa na oboznámenie klienta s pracovnými nástrojmi, s ktorými sa v novom zamestnaní 
môže stretnúť, ideálne ho oboznámiť aj s vhodným spôsobom práce s nimi. Pomôžeme tak od-
búrať počiatočný stres pri nástupe do nového pracovného prostredia a zároveň skrátime dobu 
zaúčania nováčika na pracovnom mieste. Rovnako znížime pravdepodobnosť konfliktov vyplýva-
júcich z nepochopenia zadanej úlohy.

Ďalšou úlohou pracovného poradenstva je nácvik chýbajúcich základných gramotností. Často 
je potrebné oprášiť poznatky, nadobudnuté vo formálnom školskom procese ako sú písanie 
a čítanie s porozumením, základy matematiky, znalosť farieb či geometrických tvarov, ktoré sú 
nevyhnutné pri porozumení pracovným zadaniam či čítaní schém.

Foto: Nácvik pracovných zručností

2.6.5.  SPREVÁDZANIE A KOMUNIKÁCIA S INŠTITÚCIAMI
Ak to klient potrebuje, spočiatku je dobré poskytnúť mu plný servis pri komunikácii s inštitúciami 
a zamestnávateľmi. Klienta môžete sprevádzať na úrad práce, na vybavovanie výpisu z registra 
trestov a pod., spočiatku si môžete dohodnúť stretnutie v mieste bydliska klienta a pomôcť mu 
zorientovať sa v systéme hromadnej dopravy, neskôr by ste sa mali stretnúť napríklad na za-
stávke a nakoniec sa schádzať na mieste samotného stretnutia (úrad, zamestnávateľ a pod.).

Do kontaktu so samotným potenciálnym zamestnávateľom vstupujte len vtedy, ak ste si istý, že 
to klient bez vašej pomoci nezvládne sám. Ako už bolo uvedené, niektorí zamestnávatelia môžu 
vnímať asistenciu ako príznak rizikovosti uchádzača a kontakt poradcu so zamestnávateľom ale-
bo aj jeho prítomnosť, tak môže klientovi uškodiť. Zvlášť ak si má zamestnávateľ z koho vyberať, 
pretože je o dané miesto dostatočný záujem spôsobilých uchádzačov. 

V  prípade, že je zamestnávateľ dostatočne ústretový, je vhodným nástrojom na  posmelenie 
klienta účasť na exkurzii na miesto výkonu práce. Je to vhodný spôsob na overenie si reálnej 
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motivácie klienta pracovať a zároveň je to signál od zamestnávateľa, že má o klienta záujem 
a nestretne sa tu s diskrimináciou.

Foto: Pohovor

2.6.6.  ZVYŠOVANIE KOMPETENCIÍ  KLIENTA
Cieľom všetkých vyššie popísaných foriem spolupráce s klientom by malo byť mimo iného ne-
ustále zvyšovanie kompetencií klienta. Či už ide o zostavovanie pracovnej anamnézy, zostavo-
vanie a vhodné štruktúrovanie životopisu, nácvik telefonátov, vhodné vystupovanie pri osobnej 
schôdzke, sprevádzanie a nácvik cestovania. Všetky tieto aktivity môžu mať mimo prvotnej funk-
cie (s niekým sa spojiť, komunikovať atď.) pre klienta aj druhotný výsledok, a to zvyšovanie jeho 
kompetencií. V situácii, keď kvalifikácia našich klientov býva veľmi nízka a doterajšia zamestna-
necká kariéra často takmer žiadna, môže klientova zručnosť v komunikácii a vystupovaní byť 
tou jedinou zručnosťou, ktorú je možné prezentovať. Zároveň aj v prípade neúspechu v zákazke 
zamestnávania klientovi tieto nadobudnuté skúsenosti zostávajú a zvyšujú šancu, že v ďalšom 
hľadaní, či už s našou pomocou alebo bez nej, bude úspešnejší.
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3. Manažment 
pracovných 
príležitostí

Ako vyplýva z kapitoly 1.2. (Sprostredkovanie a manažment pracovných príležitostí), kľúčovú úlo-
hu v službe pracovného poradenstva hrá sprostredkovanie existujúcej ponuky pracovných prí-
ležitostí našim klientom. Napriek tomu je manažment pracovných príležitostí dôležitým nástro-
jom ovplyvňovania lokálneho prostredia. Zvlášť v niektorých mestách je táto zložka služby viac 
akcentovaná – totiž tam, kde sa dá prepojiť dostatočný dopyt po práci s dostatočnou ponukou.

3.1.  REGIÓN
Nezávisle na tom, či pracujeme v meste s klientmi koncentrovanými v niektorých štvrtiach alebo 
s klientmi rozptýlenými v štandardnej zástavbe, regiónom pre manažment pracovných príleži-
tostí je z geografického hľadiska širší región. Väčšina našich klientov nemá takmer žiadnu kvali-
fikáciu a práve pracovné príležitosti pre nízkokvalifikovaných pracovníkov bývajú umiestňované 
na perifériách miest a aj naďalej sú vytesňované ďalej od centier. Väčšie mestá predstavujú 
spádovú oblasť pre širší región a vďaka rozvinutej dopravnej infraštruktúre je možné dochádzať 
do zamestnania aj mimo územia mesta. Problém potom býva skôr s ochotou klientov dochádzať. 
Pre pracovného poradcu je nevyhnutné mať prehľad o širokom regióne v kontexte potenciál-
nych pracovných miest. So zamestnávateľmi je následne možné rokovať o rôznej forme podpory 
klientov pri dochádzaní do zamestnania. 

3.2.  PARTNERI

Zamestnávatelia
V kontexte manažmentu pracovných príležitostí sú pre pracovného poradcu hlavnými partner-
mi samotní zamestnávatelia. Firmy sa usilujú o optimalizáciu nákladov na prácu. Ak bude môcť 
pracovný poradca zaistiť v správny čas a spoľahlivo pracovníkov pre firmu, bude pre zamest-
návateľa prínosom. V opačnom prípade je pre komerčnú sféru nezaujímavý. Zo strany komerč-
ných subjektov nie je možné počítať s akýmikoľvek ohľadmi na „sociálne“ či „sociálno-politické“ 
zámery pracovného poradenstva. 

Dôveryhodnosť pracovného poradcu je jedným z  kľúčových faktorov, ktoré môžu znamenať 
úspech pri vyjednávaní podmienok v prospech klienta. Zorientovanie sa v štruktúre potenciál-
nych zamestnávateľov je dlhodobá úloha. Dôležité je systematické mapovanie situácie v celom 
regióne. Spolupracujúcimi zamestnávateľmi môžu byť veľké firmy, v ktorých bude komunikácia 
pravdepodobne prebiehať s personálnym oddelením, menšie firmy, školy a iné verejné inštitúcie. 
Pre malých podnikateľov a drobných živnostníkov naopak zamestnanie klientov, ktorí sú objek-
tom predsudkov zo strany väčšinovej spoločnosti, býva príliš veľké riziko a pravdepodobne sa 
v mnohých prípadoch stretneme s diskriminačným alebo odmietavým postojom. 
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Personálne agentúry
Ak veľké firmy potrebujú do svojich prevádzok pracovníkov s nízkou kvalifikáciou, obvykle ich zís-
kavajú cez agentúry. Často sú zamestnávateľom práve ony a pracovnú silu dodávajú výrobným 
spoločnostiam ako subdodávatelia. Agentúry majú rozsiahle registre uchádzačov, ktorých samy 
vyberajú a testujú, a sú tak schopné dodávať pracovníkov v reálnom čase vo veľkých počtoch. 
Ak je miestna ponuka personálnych agentúr dostatočná (a tak to je v každom väčšom meste), 
nemôže poradca agentúram v tomto smere konkurovať, a to aj napriek tomu, že jeho služby sú 
pre „koncového“ zamestnávateľa zdarma (a sú tak vlastne verejnou dotáciou na náklady na prá-
cu). Poradca totiž takmer nikdy nebude mať dostatočné počty klientov (napr. 20 naraz), ktorí by 
boli schopní a ochotní v reálnom čase nastúpiť. Agentúry sú preto kľúčovým partnerom. Aj ony 
sa stretávajú s tým, že ich uchádzači o prácu majú ťažkosti s vybavovaním administratívnych 
záležitostí, spisovaním životopisu alebo oficiálnym rokovaním. Poradca tak môže pracovníkom 
agentúry zjednodušiť a ušetriť prácu, a tým náklady, a jeho klienti tak môžu byť vo výhode opro-
ti iným uchádzačom s podobnými kompetenciami. Pokiaľ je teda v  regióne dostatočný dopyt 
po nekvalifikovanej pracovnej sile, ktorú pre podniky zaisťujú personálne agentúry, je pre porad-
cu kľúčové si trh na tomto poli zmapovať a nadviazať s agentúrami kontakt, a tak budovať dobrý 
vzťah tým, že agentúram privádza vhodných a spoľahlivých uchádzačov, ku ktorým „pribalí“ svoj 
kvalitný servis.

Úrady práce
Nie je namieste očakávať od úradu práce rozsiahlu spoluprácu, ktorá by priamo viedla k za-
mestnávaniu klientov. Vo veľkých mestách býva rozsiahla ponuka sociálnych služieb pre uchá-
dzačov o zamestnanie s rôznym znevýhodnením. Väčšina týchto služieb sa zameriava na viac 
motivovaných a obvykle spoľahlivejších klientov (telesne a mentálne hendikepovaných, ľudí so 
skúsenosťami s  duševnou chorobou atď.). V  mestách s  veľkou chudobnou rómskou populá-
ciou mávajú pracovníci verejnej správy, a to vrátane personálu ÚP, voči rómskym uchádzačom 
predsudky. Keby mal poradca venovať svoj čas snahám meniť tieto postoje, nevenoval by ho už 
ničomu inému.

Napriek tomu sa osvedčilo tam, kde je pracovné poradenstvo zavádzané ako nová činnosť, 
usporiadať pre personál ÚP zoznamovací seminár, na ktorom poradca zoznámi účastníkov so 
svojou službou, jej cieľmi, pravidlami, postupmi a obmedzeniami a až potom so sociálnou a eko-
nomickou realitou svojich klientov. O  tej mávajú pracovníci verejnej správy stereotypné infor-
mácie s hodnotiacim podtextom, a objektívne poznatky im chýbajú. Zoznámenie sa s realitou 
klientov a spoločné premýšľanie o tom, ako by v daných podmienkach bolo možné spolupraco-
vať na zvyšovaní zamestnanosti v dotknutnom prostredí, môže „prelomiť ľady“ a založiť korektný 
a niekedy aj produktívny vzťah poradcu s úradom práce, prípadne s ďalšími relevantnými inšti-
túciami, predovšetkým so sociálnym odborom.

V  typickom prípade bude možné si s  pracovníkmi úradu práce vymieňať dôležité informácie 
a spolupracovať na administratívnych záležitostiach spoločných klientov. V lepšom prípade sa 
podarí dosiahnuť to, že úrad odporučí niektorým svojim klientom službu pracovného poraden-
stva. V tom prípade je ale potrebné sa so sprostredkovateľmi jasne dohodnúť na tom, aké sú 
vstupné kritériá pre klientov pracovného poradenstva. Môže totiž dôjsť k tomu, že úrad práce 
zahltí poradcu ľuďmi, s ktorými si nevie dať rady, pretože v skutočnosti o prácu nestoja. Na mno-
hých miestach sa korektný alebo produktívny vzťah s úradom práce nastaviť nepodarí. Pokiaľ je 
o službu pracovného poradenstva dostatočný záujem, nie je to pre poradcu limitujúce. 



3.3.  PREZENTÁCIA SLUŽBY
Zamestnávatelia sú väčšinou vysoko racionálni ľudia, ktorí chcú maximalizovať svoj zisk. Preto 
je potrebné pri koncipovaní prezentácie služby pracovného poradenstva smerom k potenciál-
nym zamestnávateľom našich klientov postupovať v maximálnej miere pragmaticky. Najčastejšie 
sa tak u väčšiny firiem stretneme so zástupcami personálneho oddelenia, ktorí nám povedia, 
v čom im môžeme byť užitoční. Na väčšiu prezentáciu služby je dobré počkať až v prípade, že sa 
firme spolupráca s našou organizáciou osvedčí. V takom prípade dostaneme pravdepodobne 
priestor, aby sme predstavili základné obrysy našej služby. Také postupné prehlbovanie spolu-
práce je dôležité pre budovanie vzájomnej dôvery. Dôsledkom toho môže byť aj znižovanie náro-
kov na klientov, ktorých im sprostredkujeme. Tento efekt sa však môže objaviť niekedy po roku 
spolupráce, poprípade nikdy. 

Ďalším komunikačným kanálom vhodným k prezentácii povedomia o službe pracovného pora-
denstva sú rôzne formy workshopov, ktoré realizujú neziskové organizácie, zástupcovia z pod-
nikateľskej sféry, mesta atď. Dôležité je nepodceňovať rôzne prezentačné príležitosti, aj keď 
sa môže zdať, že táto prezentácia nebude mať patričnú odozvu. Hlboko zakotvené povedomie 
o službe je dôležitým predpokladom, aby pracovný poradca nebol pre partnerov v lokalite, resp. 
regióne, obyčajným bezmenným pracovníkom MVO. Je dobré v prezentácii uvádzať racionálne 
argumenty, ktoré existenciu služby odôvodňujú. Ak trpí väčšina slovenských pracujúcich pred-
sudkom, že nezamestnaní Rómovia sú nezamestnaní iba preto, že pracovať nechcú a nemusia, 
potom pokus o pracovné poradenstvo v tomto prostredí pôsobí bez ďalších argumentov naivne. 
Je dobré pripomínať, že úspešnosť poradcu sa pohybuje medzi 30 a 55 % (pri všetkých zákaz-
kách zamestnania, práce, brigády je to za dva roky existencie programu 38 % úspešnosť a cel-
kom 250 zamestnaných),1 čo znamená, že z desiatich uchádzačov o službu nakoniec v rôznych 
regiónoch traja až piati skutočne nastúpia do práce a to nie je málo. (Tento argument je určený 
pre pracovníkov verejnej správy a verejnosť, nie je, samozrejme, použiteľný pri prezentácii služ-
by potenciálnemu zamestnávateľovi. Mohol by byť pochopený tak, že je 40 až 60 % pravdepo-
dobnosť, že poradcom prisľúbený uchádzač skutočne nastúpi.) Služba pozitívne pôsobí na mo-
tiváciu a zvyky klientov a často aj na ich okolie. Náklady na službu sa do verejných rozpočtov 
vracajú, pretože skôr nezamestnaní a teraz zamestnaní poberajú menšie alebo žiadne dávky 
v hmotnej núdzi a štát za nich neplatí sociálne a zdravotné poistenie, naopak sami platia daň 
z príjmu, pričom nesmieme zabúdať ani na finančne ťažko vyčísliteľnú hodnotu, ktorú predsta-
vuje posilnenie kompetencií a znižovanie sociálnej závislosti a izolovanosti klientov a ich rodín.

3.4.  ETIKA A REALITA
Často sa môžeme stretnúť s  xenofóbnymi prejavmi, respektíve latentne rasistickými prejav-
mi, a  je veľmi dôležité v  takom prípade postupovať s maximálnou zodpovednosťou vo vzťahu 
k povesti pracovného poradcu medzi zamestnávateľmi v regióne. Niekedy sa však nedá takéto 
správanie celkom ignorovať. V prípade, že je klient skutočne diskriminovaný a chce sa brániť, 
môžeme sa obrátiť na niektorú partnerskú organizáciu, ktorá sa zaoberá problematikou diskri-
minácie a obrany proti nej, prípadne postupovať v úzkej spolupráci s právnikom. Pokiaľ sa však 
situácia dá riešiť pomocou trpezlivej komunikácie so zamestnávateľom a je nejaká nádej na po-
stupnú zmenu postojov, je optimálne využiť túto cestu. Na bezproblémovej povesti a spolupráci 
so zamestnávateľom je závislý úspech našich klientov pri vstupe na legálny pracovný trh.

1 Na základe štatistík a skúseností organizácie Člověk v tísni v Českej republike
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4. Forma 
spolupráce 
s klientmi – 
zákazky

4.1.  ČO JE TO ZÁKAZKA
Vhodná typológia zákaziek je dôležitá pre systematickú prácu s klientmi. Pod zákazkou rozu-
mieme súbor výkonov, ktoré sú pracovným poradcom realizované v záujme klienta. Dôležité je, 
aby takto vymedzená spolupráca mala stanovený nejaký cieľ, a aby bolo možné na konci tejto 
spolupráce posúdiť, či bola úspešná alebo nie. Vyhodnocovanie a spätná väzba totiž najlepšie 
môžu viesť ku skvalitňovaniu práce pracovného poradcu. Aktivity pracovného poradcu by sa 
mali zameriavať predovšetkým na samotné zamestnávanie a na zvyšovanie kvalifikácie klientov. 
S týmito zákazkami však úzko súvisia ďalšie oblasti ako je zadlženosť klientov a iné. Základnú 
typológiu štandardných zákaziek pracovného poradcu uvádzame nižšie.

4.2.  ZÍSKANIE ZAMESTNANIA –  PRIMÁRNA ZÁKAZKA
Väčšinou ide o najčastejší typ zákazky, pri ktorej pracovný poradca vyvíja spoluprácu s cieľom 
nájdenia vhodného pracovného miesta pre klienta. Klient nemusí prísť za pracovným poradcom 
sám, ale pracovný poradca môže klientovi na základe jeho skúseností pracovné miesto aktívne 
ponúknuť. Situácia, keď si klient uvedomí, že si potrebuje nájsť zamestnanie, rozmyslí si, čo pre 
to musí urobiť, vyhľadá vhodné služby a tam prednesie už sformulovanú zákazku, je skôr výni-
močná.

Súčasťou tejto širokej zákazky môžu byť aj aktivity, ktoré svojím charakterom predstavujú čiast-
kovú spoluprácu. Napríklad získanie výpisu z registra trestov môže predstavovať pomerne veľké 
množstvo úkonov, ale ak ide o aktivitu, ktorá je podmienkou úspešného ukončenia zákazky za-
meranej na sprostredkovanie, tak tieto aktivity zaradíme do jednej zákazky.

Cieľ – získanie legálneho zamestnania pre klienta
Úspešne uzatvorené – klient podpíše so zamestnávateľom pracovnú zmluvu a minimálne jeden 
týždeň dochádza do zamestnania.
Doba trvania – nie je striktne vymedzená

4.3.  ASISTENCIA V ZAMESTNANÍ –  SEKUNDÁRNA ZÁKAZKA
Ide vo väčšine prípadov o zákazku nadväzujúcu na predchádzajúcu, úspešnú spoluprácu pra-
covného poradcu s klientom v oblasti sprostredkovania zamestnania. V prípade, že klient na-
stúpi do zamestnania, je mu podľa uváženia pracovného poradcu ponúknutá asistencia počas 
skúšobnej doby. O  tejto spolupráci môže byť informovaný tiež zamestnávateľ, ktorý sa môže 
v prípade potreby obrátiť na pracovného poradcu. Nástupom do zamestnania musí klient často 
meniť svoje doterajšie návyky, čo zvyšuje riziko porušenia pracovnej zmluvy (napr. absencia, 
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atď.). Postupom času by mali úkony pracovného poradcu v rámci zákazky ubúdať. V praxi sa tak 
deje samovoľne.

Je potrebné sa však pripraviť na to, že veľká časť klientov o asistenciu nemá záujem. Vo chvíli, 
keď získajú zamestnanie, službu väčšina z nich opúšťa. Poradca sa často dozvie o ďalšej kariére 
klienta len vďaka kontaktom klienta s TSP, alebo od iných klientov či obyvateľov lokality. Pokiaľ si 
chce poradca udržiavať prehľad o ďalšej pracovnej dráhe klienta, o tom, či si zamestnanie udr-
žal, musí v typickom prípade klienta sám vyhľadať, čo znamená istú investíciu v podobe pracov-
ného času. Ide tiež o záležitosť hraníc, poradca by sa nemal dostať do situácie, že klienta „otra-
vuje“. Pokiaľ tomu predchádzajúce nastavenie v spolupráci s klientom neprekáža, je oprávnené 
a účelné, aby poradca klienta aktívne vyhľadal a zaujímal sa o jeho súčasnú situáciu, prípadne, 
pokiaľ je to potrebné, ponúkol klientovi svoje ďalšie služby.

Cieľ – získanie štandardnej pracovnej zmluvy (pokiaľ možno na dobu neurčitú)
Úspešné uzatvorené – klient získa štandardnú pracovnú zmluvu
Doba trvania – 3 mesiace

Schéma 4: Optimálny objem konzultácií v závislosti od dĺžky spolupráce s PP

HĽADANIE ZAMESTNANIA SKÚŠOBNÁ DOBA
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4.4.  ĎALŠIE ZÁKAZKY
Vzhľadom na zložitosť sociálnej reality našich klientov sa môže vyskytnúť mnoho ďalších oblastí, 
v ktorých je zmysluplné poskytovať klientovi pomoc. Medzi najvýznamnejšie oblasti patrí prob-
lematika porušovania pracovno-právnych vzťahov medzi klientom a zamestnávateľom, problém 
nízkej kvalifikácie, teda vzdelania, a zadlženosť klientov. Iste sú ešte ďalšie oblasti, ktoré nejakým 
spôsobom súvisia s pracovným poradenstvom, ale už sú také okrajové, že nemá zmysel také zá-
kazky špeciálne typologizovať. Dôležité je úzko a efektívne spolupracovať s ostatnými kolegami 
v tíme tak, aby bol dosiahnutý komplexný a koordinovaný prístup vo vzťahu ku klientovi.
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4.4.1 .  PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY
Podobne ako zákazka asistencie v zamestnaní, je aj táto zákazka zameraná predovšetkým na už 
zamestnaných klientov (výnimočne ide o klientov zamestnaných načierno, atď.). Rozdiel je však 
v tom, že predmetom zákazky sú klienti, ktorí majú nejaký problém so zamestnávateľom, väčši-
nou ide o klientov nových, respektíve klientov, s ktorými už nejaký čas pracovný poradca nespo-
lupracuje. Nejde teda o problémy, ktoré sú riešené v rámci asistencie v skúšobnej dobe. Oproti 
všetkým ostaným zákazkám ide o veľmi chúlostivú spoluprácu, pretože nesprávna identifikácia 
problému a predovšetkým nevhodná aplikácia nástrojov, môže v dlhodobej perspektíve poškodiť 
službu v lokalite. Preto je každá táto zákazka konzultovaná s koordinátorom a zároveň je infor-
movaný vedúci služby.

Cieľ – nie sú porušované klientove práva?
Úspešne uzavreté – vzhľadom k rozmanitosti nie je toto striktne stanovené
Doba trvania – nie je striktne obmedzená (v prípade súdnych sporov môže byť niekoľko rokov)

4.4.2.  SPROSTREDKOVANIE VZDELÁVANIA
Analogicky k zákazke sprostredkovania zamestnania aj tu je náplňou spolupráce sprostredkova-
nie nejakej možnosti. V tomto prípade zvýšenie kvalifikácie. Môže ísť o kratšiu rekvalifikáciu, kurz 
alebo o nástup na strednú školu, či čokoľvek iné. Klientom môže byť 16-ročné dievča, ktoré má 
záujem o vyučenie v odbore kaderníčka, ale rovnako aj 40-ročný muž, ktorý si chce doplniť vzde-
lanie o maturitu. Táto spolupráca je klientom ponúkaná v závislosti na možnostiach vzdelania 
v sídle, kde je služba poskytovaná. Súčasťou zákazky môže byť aj príprava na prijímacie konanie, 
poprípade sprostredkovanie doučovania, rovnako ako pomoc s vybavením potrebných formalít.

Cieľ – prijatie do vzdelávacieho cyklu
Úspešne uzatvorené – klient obdrží písomné vyrozumenie o prijatí do vzdelávacieho kurzu
Doba trvania – nie je striktne obmedzená

4.4.3.  ASISTENCIA VO VZDELÁVANÍ
Na rozdiel od zákazky asistencie v zamestnaní, pri ktorej sa predpokladá postupné znižovanie 
objemu úkonov zo strany pracovného poradcu, v prípade asistencie vo vzdelávaní sa dá pred-
pokladať, že tento objem bude nepravidelne kolísať. Aj v tomto prípade je vhodné, aby o spolu-
práci na zákazke bola informovaná vzdelávacia inštitúcia. Pracovný poradca tak môže byť in-
formovaný v prípade problémov s klientom a môže hľadať efektívne riešenia. Pracovný poradca 
môže klientovi pomôcť so zaistením doučovania, s jednorazovou prípravou na testy a pod. Táto 
zákazka je ukončovaná po určitej dobe (koniec kurzu, poprípade získanie vysvedčenia). Dá sa 
tiež predpokladať, že úkony budú časom skôr pribúdať.

Cieľ – úspešné ukončenie cyklu alebo jeho súčastí (u dlhších kurzov sa väčšinou ukončuje 
s každým vysvedčením).
Úspešne uzatvorené – pokiaľ klient dosiahne výsledok stanovený na začiatku zákazky, poprípa-
de výsledok lepší (môže byť stanovené iba udržanie sa vo vzdelávacom procese).
Doba trvania – nie je striktne obmedzená (väčšinou nie je dlhšia než pol roka).

4.4.4.  ZADĹŽENOSŤ V KONTEXTE ZAMESTNÁVANIA
Zadlženosť klientov priamo ovplyvňuje úspech zákaziek zameraných na zamestnávanie. Vzhľa-
dom na  existujúci inštitút exekúcie na  plat predstavuje legálny príjem pre klienta nevýhodnú 
alternatívu. Preto je účelné pokúsiť sa najprv riešiť situáciu klienta v oblasti zadlženosti a až 



následne začať spolupracovať na hľadaní zamestnania. Základným nástrojom v tejto zákazke 
je vhodná diagnostika dlhovej situácie klienta. Pracovný poradca najprv s klientom zostaví pod-
robný zoznam všetkých dlhov. Následne sú identifikované všetky klientove záväzky a v súčinnosti 
s klientom sú zostavené optimálne stratégie. Pracovný poradca poskytuje pomoc s prípadnou 
konsolidáciou dlhov, kontrolou správnosti exekučných opatrení a s nápravou v prípade poruše-
nia práv klienta. Pri tejto zákazke je potrebné definovať spoluprácu, pretože ide väčšinou o viac 
dlhov, ktoré sa dajú riešiť jednotlivo alebo komplexne.

V praxi sa poradcovia často stretávajú s klientmi, ktorí sú natoľko zadlžení, že nie je reálne s nimi 
situáciu zadlženosti vyriešiť v tom zmysle, že by sa svojich bremien v dohľadnej dobe definitív-
ne zbavili. Často je tiež nemožné dozvedieť sa od klienta, kde všade a koľko dlhuje. Informácie 
o pôžičkách a dlhoch vyplávajú na povrch postupne, často sú neprehľadné a nepresné, na nie-
ktoré klienti úplne zabudnú, nie sú si ich vôbec vedomí alebo sa s nimi nezveria. V takej situácii 
nemá zmysel ašpirovať na konsolidáciu dlhovej situácie klienta ešte pred začiatkom spolupráce 
na zháňanie zamestnania. Navyše sa pochopiteľne nájdu tiež klienti, ktorí si želajú spolupracovať 
s poradcom na vyhľadaní zamestnania, ale nie na riešení dlhov. Dlhy môžu byť citlivá téma a je 
potrebné sa na ne citlivo pýtať a počítať s tým, že klient poradcu k tejto téme nepustí.

Aj keď dlhy nie sú všeobecne faktorom, ktorý znižuje motiváciu usilovať sa o legálne zamestna-
nie, poradca sa stretáva aj s klientmi, ktorí sú si vedomí toho, že ich dlhy nikam nezmiznú a chcú 
si nájsť zamestnanie práve preto, aby ich mohli splácať. Tak či tak, pokiaľ s tým klient súhlasí, je 
na mieste hneď na začiatku spolupráce usilovať sa o sprehľadnenie a konsolidáciu klientových 
dlhov, pretože nejasnosť, neprehľadnosť alebo odkladanie riešenia môže neskôr klientovu situ-
áciu jedine skomplikovať.

Cieľ – úspešné usporiadanie dlžných vzťahov, konsolidácia, zprehľadnenie, existencia splátko-
vých kalendárov, prednostné splácanie prioritných, najviac ťaživých záväzkov.
Úspešne uzavreté – v prípade splátkových kalendárov je za úspešne uzatvorenie zákazky 
považované, pokiaľ klient zaplatí prvú splátku, v prípade ďalších zákaziek to záleží na definova-
nom cieli (pretože niektoré splátky môžu trvať niekoľko rokov, nie je za úspech považované len 
samotné splácanie, ale aj cesta, ktorá k nemu vedie). 
Doba trvania – nie je striktne obmedzená (väčšinou by nemala byť dlhšia než rádovo niekoľko 
mesiacov).

4.5.  UKONČENIE ZÁKAZKY
Ukončenie zákazky je dôležitým okamihom, ktorý by mal slúžiť na podrobné zamyslenie sa nad 
celou spoluprácou s klientom a na zhrnutie získaných skúseností. Pre začínajúceho poradcu je 
užitočné spočiatku uzatvárať zákazky spoločne s prípadovým supervízorom tak, aby bola meto-
dológia pokiaľ možno rovnaká ako u iných pracovníkov. Výsledok, s ktorým je zákazka uzatvore-
ná, je treba zahrnúť do väčšiny analýz systému ARUM, takže chybné uzatváranie zákazky, ktoré 
nereflektuje realitu, deformuje výsledky týchto analýz. Vzhľadom na  skutočnosť, že „úspech“ 
spolupráce s klientom závisí od mnohých okolností, ktoré nemôže pracovný poradca ovplyvniť, 
je uzatváranie rozdelené na dva pohľady – postup a cieľ, pričom v oboch prípadoch je využívaná 
rovnaká škála (pozri schéma 5):

a) Hľadisko postupu
Tu sa hodnotí predovšetkým to, ako prebiehala spolupráca pracovníka s klientom, respektíve 
ako klient plnil dohody a zadania zo strany pracovného poradcu, ako sa na neho dalo spoľahnúť 
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atď. Viac než na dosiahnutie samotného cieľa je dôraz kladený na prebiehajúcu spoluprácu. Je 
tým odstránený faktor prostredia, v ktorom je spolupráca realizovaná, pretože v rôznych loka-
litách sú na kientov kladené rôzne nároky zo strany zamestnávateľa a tento pohľad umožňuje 
lepšie porovnanie medzi lokalitami.

b) Hľadisko cieľa
Hoci je hľadisko postupu dôležité predovšetkým pre vnútorné analýzy práce s klientmi, hľadisko 
cieľa je kľúčové pri vykazovaní spolupráce mimo organizácie, napríklad v reportoch rôznym dar-
com, novinárom atď. Zároveň ukazovatele vychádzajúce z týchto údajov vypovedajú o počtoch 
klientov, ktorým pracovný poradca skutočne úspešne sprostredkoval legálne zamestnanie. 

Príklad 5: uzatvorenie zákazky sprostredkovania práce z pohľadu cieľa:

 + zákazka splnená 
Klient je zamestnaný, ukáže pracovnému poradcovi pracovnú zmluvu a celý týždeň dochádza 
do zamestnania podľa podmienok.

 + zákazka splnená čiastočne
Klient je zamestnaný, pracovný poradca však už nemá možnosť fyzicky skontrolovať pracovnú 
zmluvu, alebo PP nemá potvrdené, že klient dochádzal do zamestnania celý týždeň.

 + zákazka nesplnená – prekážka na strane klienta
Klient neprešiel zdravotnou prehliadkou, ktorá bola podmienkou prijatia do zamestnania.

 + zákazka nesplnená – vonkajšie prekážky 
Klientovi napr. vážne ochorela manželka, o ktorú sa musí naraz začať starať a nemôže nastúpiť 
do zamestnania.

 + zákazka nesplnená – klient ukončil spoluprácu
Klient je nespokojný so spoluprácou s PP a výslovne s ním ukončil spoluprácu (rovnaké pre po-
hľad cieľa aj postupu).

 + zákazka nesplnená – PP ukončil spoluprácu
Pracovný poradca sa rozhodne ukončiť spoluprácu s klientom (pozri kapitola 4.6.) a explicitne 
mu túto skutočnosť oznámi a odôvodní (rovnaké pre pohľad cieľa a postupu).

Častejšie sa stáva, že je úspešne uzatvorená zákazka z pohľadu postupu než cieľa, pričom jedna 
a tá istá zákazka v takom prípade býva vyhodnotená ako čiastočne úspešná z pohľadu postupu 
a neúspešná z pohľadu cieľa. Sú však aj výnimočné situácie, keď je zákazka uzatvorená z pohľa-
du postupu neúspešne a z hľadiska cieľa úspešne.

Príklad 6: Uzatvorenie zákazky neúspešne z pohľadu postupu a úspešne z pohľadu cieľa
Pracovný poradca spolupracuje s klientkou Alenou na hľadaní zamestnania. Klientka je nespo-
ľahlivá, nechodí včas na schôdzky s PP, občas bez ospravedlnenia nepríde. Zamestnávateľ, 
s ktorým bol už skôr dohovorený pracovný pohovor, v tejto chvíli nutne potrebuje kohokoľvek, 
pretože má akútny nedostatok pracovných síl. Klientku tak príjme, aj keď PP uvažuje o ukončení 
spolupráce. V takom prípade je zákazka z pohľadu cieľa splnená úspešne, ale z pohľadu postu-
pu je nesplnená – prekážka na strane klienta.
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Posúdiť, ako má byť zákazka uzatvorená, je niekedy zložité. V takom prípade sa treba vždy ob-
rátiť na prípadového supervízora, prípadne na vedúceho programu alebo niektorého z kolegov 
s prosbou o konzultáciu. V diskusii nad konkrétnym prípadom sa dá ľahšie dospieť k lepšiemu 
riešeniu. 

4.6.  UKONČENIE SPOLUPRÁCE
Ukončenie spolupráce môže byť jedným z motivačných nástrojov pri práci s klientom. Klient by 
mal vedieť, že pracovný poradca nie je jeho asistent alebo sluha a v prípade, že dochádza zo 
strany klienta k porušovaniu pravidiel spolupráce, je možné klienta upozorniť, že takéto konanie 
môže viesť k ukončeniu spolupráce. Pokiaľ klient aj potom porušuje dohodnuté pravidlá alebo 
nerobí dohodnuté kroky, mal by pracovný poradca uvažovať o tom, že spoluprácu ukončí. Pred 
takýmto rozhodnutím by však mal byť klient, ak je to možné, najprv upozornený, a pokiaľ už po-
radca klienta upozorní na túto možnosť, informuje o tomto kroku zároveň koordinátora. 

Vzhľadom k tomu, že vstup na legálny pracovný trh a následne udržanie sa na ňom sú náročné 
a vyžadujú od klientov istú dávku sebadisciplíny a štruktúrovanosti, môže byť podľa situácie dô-
vodom na ukončenie spolupráce aj neospravedlnené nedostavenie sa na dohodnutú schôdzku, 
klamanie pracovnému poradcovi atď. Z rovnakých dôvodov však môže byť na mieste trpezlivosť. 
Kľúčový je tu odhad a skúsenosť pracovného poradcu, metodika nemôže v tejto veci priniesť 
hotový návod. Ukončenie spolupráce musí byť podrobne popísané v tele zákazky a po ukončení 
je o zvolenom postupe informovaný vedúci služby (koordinátor centra). 

Samozrejme sú situácie, v ktorých je ukončenie spolupráce bez varovania či iných predchádza-
júcich náznakov najlepším riešením. Takýto postup však musí byť konzultovaný s koordinátorom. 
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5. Riadenie 
a podpora 
služby

5.1.  ORGANIZÁCIA A ADMINISTRATÍVA
Pracovný poradca je súčasťou lokálneho tímu a spolupráca je nevyhnutná pre realizáciu jed-
notlivých služieb. Pracovný poradca je personálne riadený koordinátorom služieb, pokiaľ to nie 
je určené inak. V metodickej oblasti poskytuje poradcovi spoluprácu metodik pre danú službu 
v organizácii. Pracovní poradcovia sa pravidelne zúčastňujú nasledujúcich aktivít a vykonávajú 
tieto činnosti: 

 + porada pobočky, jedenkrát za  týždeň sa pracovný poradca zúčastňuje porady miestnej 
pobočky,

 + metodická porada, jedenkrát za mesiac sa pracovný poradca zúčastňuje porady s metodi-
kom príslušnej služby a s ostatnými pracovnými poradcami. 

5.2.  ZDIEĽANIE A VZDELÁVANIE
Pracovný poradca sa zúčastňuje aktivít, ktoré by mali zvyšovať jeho kompetencie a rozširovať 
skúsenosti. Medzi základné činnosti patria:

Úvodná stáž
Po nástupe absolvuje nový pracovný poradca minimálne dve stáže u svojich kolegov z iných lo-
kalít. Táto stáž by mala trvať minimálne jeden deň. Po stáži spracuje pracovný poradca správu 
o realizovanej stáži pre koordinátora komunitného centra a metodika danej služby. V správe by 
malo byť zahrnuté: očakávania od stáže, priebeh stáže, zhodnotenie prínosu vo vzťahu k očaká-
vaniam. Na základe tejto správy a stáže je potom realizované stretnutie medzi koordinátorom 
komunitného centra, metodikom služby a pracovným poradcom tak, aby zistené poznatky viedli 
ku skvalitneniu služby.

Priebežná stáž
Dvakrát ročne sa každý pracovný poradca zúčastní jednodňovej stáže u pracovného poradcu 
v inej lokalite. Potom pripraví správu, podobnú ako v prípade úvodnej stáže, a doplní ju o krátke 
zhodnotenie rozdielu vlastnej a navštívenej lokality. Zápis je zaslaný koordinátorovi centra a me-
todikovi služby. 

5.3.  PODPORA A SUPERVÍZIA
Pracovný poradca pri výkone svojej práce potrebuje systematickú a plánovanú podporu z rôz-
nych strán, ktoré na kvalitu služby môžu pozitívne vplývať. Okrem pravidelných porád a metodic-
kých stretnutí s tímom kolegov má poradca k dispozícii aj externú supervíziu. Externá supervízia 
je povinná pre každého poradcu minimálne dvakrát ročne. Okrem toho podľa vlastnej potreby 
využíva individuálnu supervíziu zameranú buď na  jednotlivé prípady, s ktorými pracuje, alebo 
na rozvoj vlastnej osobnosti v poradenských službách, resp. ako prevenciu proti vyhoreniu.
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